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شرایط نماز صحیح
نماز جماعت که تمام شد، نادر از صف جلویی آمد و کنار من نشست:

ــ سالم
ــ آهسته سالمش را جواب دادم و با او دست دادم، نادر گفت: »ذکرهای پس از نماز را که 

خواندی، بلند شو تا برویم.« گفتم: نادر جان! هیچ می  دانی باید نمازت را دوباره از اول بخوانی؟ 
ــ چرا؟

ــ برای اینکه نمازی که اآلن خواندی باطل بود!
نادر خیلی تعجب کرد. دوباره پرسید: چرا؟

ــ من پیراهنت را بعد از نماز دیدم، پشت آستینت خونی بود، با لباس نجس نمی شود نماز خواند.
ــ تو مطمئنی؟

ــ باور نمی کنی؟ اینجاست، ببین.
او را کمک کردم تا پیراهنش را بچرخاند و آن را ببیند، وقتی آن را دید گفت:

ــ این که فقط یک قطرهٔ خون است؛ یعنی این مقدار خون، نماز را باطل می کند؟
ــ کاری ندارد، برویم از امام جماعت بپرسیم.

و  از سالم  بعد  که  وقتی  نشستیم.  امام جماعت مسجدمان  میناگری  آقای  کنار  و  رفتیم  هم  با 
احوال پرسی، ماجرا را برایش تعریف کردیم، با متانت و حوصله گفت:

باید  یا لباس خود مشاهده کند،  بر بدن  ببینید بچه ها، اگر نمازگزار در هنگام نماز، نجاستی  ــ 
نمازش را قطع کند و آن نجاست را پاک نماید و دوباره نماز بخواند و نیز  اگر بعد از نماز متوجه شد که 

بر بدن یا لباسش نجاستی بوده، باید نجاست را پاک کرده و نمازش را دوباره بخواند.

نردبان آسمان1

1- جایگزین صفحات ٤١)ابتدای»شرایط نماز صحیح«( الی44 )ابتدای »بیشتر بدانیم«(

درس پنجم
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ــ آقای میناگری! پس با توجه به این فرمایش شما، نماز من باطل است؟
ــ نه نادر جان، باطل نیست.

ــ مگر خون نجس نیست؟
ــ چرا نادر جان، نجس است اما اگر به اندازٔه یک سکه از خون خود انسان بر بدن یا لباسش 
باشد، نماز با آن صحیح است. ولی اگر از خون دیگران یا خون حیوانات باشد، باید حتماً شسته شود 
به گونه ای که بوی خون از آن به مشام نرسد، حال اگر رنگ آن هم کامالً پاک نشد، ولی اثر ضعیفی از 

آن باقی ماند، نماز با آن صحیح است.
من پرسیدم: ببخشید آقا من شنیده ام به جز خون خود انسان )آن هم در حد یک قطره(، برخی از 

نجاست های دیگر هم اگر بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، نمازش صحیح است.
خون  که  حشراتی  خون  همچنین  و  نشود  دیده  چشم  با  که  اندکی  نجاست  پسرم،  بله   ــ 
جاری شونده ای ندارند )مانند پشه( از این موارد است، همچنین ِگل و الی کوچه و بازار که معموالً 
در روزهای بارانی و در هنگام راه رفتن در معابر بر لباس می نشیند، )در صورتی که انسان یقین ندارد 
که نجس است(، پاک به حساب می آید و ادای نماز با آن صحیح است و اگر یقین داشت نجس است، 
ادای نماز با آن صحیح نیست، البته همین ِگل و الی نجس هم، اگر کم و ناچیز باشد، باز نماز با آن 

صحیح است. 
عالوه بر لباس و بدن، مکان نمازگزار )یعنی جایی که محدودٔه نماز اوست( هم باید پاک باشد. 

نماز خواندن بر محل نجس، نماز را باطل می کند.
آقای میناگری وقتی دید که ما با عالقه زیاد حرف هایش را گوش می دهیم ادامه داد: پاکی لباس، 
بدن و مکان نمازگزار، اولین مقدمه از مقدمات نماز است؛ یعنی کاری است که پیش از نیت )که ابتدای 

نماز است( باید انجام گیرد، چنین مقدمه ای را شرط نماز می گویند.
ــ آقای میناگری، لطفاً شروط نماز را برایمان بگویید! چون می خواهم آنها را یادداشت کنم.

ــ نادر جان شروط نماز چهار چیز است:
1ــ پاکی بدن از نجاست، بی غسلی و بی وضویی. عالوه بر بدن، باید  لباس و مکان نماز هم، 

پاک و دور از نجاست  باشد.
البته در فقه حنفی خون به اندازه یک درهم)سکه(، تفاوتی نداردچه مال خود فرد مبتال به باشد 

یا از کس دیگری باشد، باطل کننده نیست.
2ــ آگاهی از اینکه وقت نماز فرا رسیده است، چون هر کدام از نمازهای پنج گانه وقت مشخصی 
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دارد که باید در آن وقت، به جا آورده شود.
3ــ پوشاندن بدن که آن را ستر َعْورت می نامند. عورت مردان در نماز، مابین زانو تا ناف است 
و عورت زنان هم در نماز تمام بدن به جز صورت و دستان تا مچ است. بنابراین آن مقدار از بدن که دیده 

می شود، اگر از ناحیه عورت باشد، مبطل نماز است.
4ــ رو کردن به قبله، چون بنا به امر قرآن و دستور رسول خدا)صلی اللّٰه  علیه وعلی آله( باید هنگام 

نماز رو به قبله ایستاد.

 
فعالیت کالسی

خودت را امتحان کن.
1ــ نمازخواندن با لباس نازکی که بدن نماست و پوست بدن در زیر آن دیده می شود چه حکمی 

دارد؟
2ــ اگر فردی بر روی تختی نماز بخواند که بر محل نجسی گذاشته شده، اما خود تخت پاک 

است، نمازش چه حکمی دارد؟

با توجه به آنچه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟

باطلصحیححکمنمازکسیکهاینگونهنمازمیخواند

1ــ یک ساعت پیش وضو داشته و با وجود آنکه وضویش باطل نشده، باز وضو می گیرد.

2ــ با جوراب نجس نماز می خواند.

3ــ 5 دقیقه قبل از وارد شدن وقت نماز، شروع به خواندن نماز کرده است.

4ــ خانمی که ساعدش را هنگام نماز نپوشانده است.

5ــ جهت قبله را می داند ولی زاویه دیگری را برای نماز انتخاب کرده است.

6ــ هنگام رکوع و سجود کردن، پیراهنش باال می رود و پشتش آشکار می گردد.

7ــ هنگام وضو گرفتن دستانش را تا آرنج سه بار می شوید.

8 ــ روی سّجادهٔ نجس، نماز می خواند.
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باطل کننده های روزه عبارت اند از :
1و٢ــخوردنوآشامیدن

اگر شخص روزه دار آب، غذا، دارو و یا هر چیز دیگری را بخورد، حتی اگر خیلی هم کم باشد، 
روزه اش باطل می شود. حتی فرو بردن عمدی غذایی که در میان دندان ها باقی مانده است نیز، باعث 
از خوردن  بعد  ماه رمضان  ما سفارش شده است که در  به  دلیل  به همین  باطل شدن روزه می شود. 
سحری، مسواک بزنیم تا چیزی از غذا در دهانمان باقی نماند. البته فرو بردن آب دهان برای روزه دار 

اشکالی ندارد.
در مورد نخوردن آب و غذا، عمدی بودن شرط است و در صورتی که انسان از روی فراموشی 
چیزی را بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود. البته اگر در هنگام خوردن و آشامیدن به یادآورد 

که روزه است، باید فوری آنچه را در دهان دارد، بیرون ریخته و دهانش را آب بکشد.
٣ــاستفراغکردن

اگر روزه دار عمدًا کاری کند که حالش به هم بخورد و استفراغ کند، روزه اش باطل می شود؛ 
ولی اگر بدون اختیار، حالش به هم بخورد و استفراغ کند، روزه اش صحیح است.

4ــدیوانهشدن
در تعالیم اسالم، دیوانه موظف نیست که احکام و دستورات شرعی را انجام دهد.

5ــبیهوشیدرتمامروز
اگر روزه دار بیهوش شود و بیهوشی او در تمام روز ادامه داشته باشد و یک لحظه به هوش 
نیاید، روزه اش باطل است، اما اگر این بیهوشی در تمام روز ادامه نیابد، روزه اش صحیح است. 
حکم خوابیدن مثل حکم بیهوشی نیست؛ یعنی اگر روزه دار در تمام روز بخوابد، روزه اش صحیح 

درس ششم

یک فرصت طالیی 1

1- جایگزین صفحات 51 )ابتدای» مبطالت روزه «( الی انتهای 52.
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به جا  وقت خود  در  را  نمازهایشان  که  نیست  مسلمانان  دیگر  روزهٔ  مانند  وی  روزٔه  هر چند  است 
آورده اند و از وقت خود در تالوت قرآن، استغفار، دعا و ... نهایت استفاده را کرده اند.

خودت را امتحان کن.
1ــ توضیح دهید چگونه روزه گرفتن، باعث رسیدگی بیشتر مردم به فقرا و مستمندان می شود.

2ــ چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببرید.
3ــ اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است و مبطالت روزه را انجام دهد، روزه اش 

چه حکمی دارد؟
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دین اسالم دین مهربانی و عطوفت است. به همین جهت به ما امر می کند صلهٔ رحم به جا آوریم 
و همدیگر را فراموش نکنیم. این کار، دل و درون ما را روشن می کند و موجب پرورش فکر و فرهنگ 

و اخالقمان می شود. 
و  عاطفی  رابطٔه  می تواند  آنان  یاِد  اما  می شود،  قطع  مردگان  با  دنیوی  رابطٔه  مرگ،  با  گرچه 
معنوی ما را با آنها حفظ کند. این رابطه با انسان های خدایی و صالح، باید برای همیشه حفظ شود، 

به همین جهت یکی از آداب اسالمی، یاد گذشتگان و رفتن به سِر مزار آنهاست. 
با رفتن به زیارت اهل قبور هم واقعیت انکارناپذیر مرگ را به یاد می آوریم، هم برای رفتگان و 
عزیزانمان درخواست عفو و بخشش می کنیم و نیز با یاد انسان های صالح، راه آنها را در پیش گرفته و 

مسیرشان را ادامه می دهیم.

ثمرات زیارت اهل قبور
هفتٔه اول آبان ماه بود که متوجه شدیم، ناصر به مدرسه نیامده است. معلم دینی ما آقای فرشادی 
پس از حضور و غیاب، یکی از بچه ها را به خانٔه ناصر فرستاد تا دلیل غیبت او را جویا شود. همٔه ما 
نگران بودیم که شاید پدرش از دنیا رفته است؛ زیرا پدر ناصر یعنی شریف آقا، مردی زحمت کش است 
که بر روی زمین کوچکشان در ِده، کشاورزی می کند، او مدتی پیش به سرطان ریه مبتال شد و در این 
اواخر در خانه بستری گشت. حالش تا جایی بد شده بود که دیگر نمی توانست برای درمان به شهر برود.
پس از چند دقیقه محمود نفس زنان برگشت و بعد از سالم گفت: »آقا! پدر ناصر ُمرده است.«

آقا معلم بعد از شنیدن این خبر گفت: »انا للّٰه وانا الیه راجعون«2
بچه ها! مرگ از والدت طبیعی تراست؛ زیرا هر ازدواجی والدت را به دنبال ندارد، ولی هر کس 

١ــ جایگزین کل درس » زیارت اولیای خدا«
2ــ سوره بقره، آیه  ١56؛ »ما از آِن خدا هستیم و به سوی او بازمی گردیم«.

درس نهم

زیارت اهل قبور 1
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که متولد شد، باید روزی بمیرد. حاال بر خانوادٔه شریف  آقا واجب است که چهار کار را در حّق او 
انجام دهند:

 1ــ او را بر اساس شریعت اسالمی، شست وشو)غسل( دهند،
 2ــ بعد از غسل، بر او کفن بپوشانند،

 3ــ بر او نماز بخوانند،  
 4ــ او را دفن کنند.

وقتی که سخن آقای فرشادی به اینجا رسید، اسعد گفت: آقا من فکر می کردم شست وشو دادن 
مخصوص زندگان است.

به سن و سال  نه اسعد جان، مخصوص زندگان نیست، اما وقتی افراد  آقای فرشادی گفت: 
شما می رسند، نوعی شست وشوی بدن برایشان الزم است. این نوع شستن را که با قصد قربت انجام 

می گیرد و آب به تمام بدن می رسد، غسل می گویند. 
برای کسانی که انجام غسل بر آنها واجب شده است، نماز و طواف آنها باطل است و کارهایی 
مثل لمس و تالوت قرآن، حرام است. غسل کردن، چون مقدمه عبادت است، عبادت به حساب می آید 

و با شست وشویی که به این منظور انجام نمی شود فرق دارد.
اسعد گفت: »چه فرقی دارد؟« آقای فرشادی گفت: دو فرق دارد: اول اینکه این شستن، نیت 
دینی دارد، یعنی عبادت است؛ دوم اینکه با روشی مخصوص انجام می شود. در غسل کردن دو چیز 

واجب است:
1ــ نیت کردن، یعنی قصد کنیم برای خشنودی خداوند، غسل کنیم

البته در فقه حنفی برای صحت غسل، نیت الزم نیست.
2ــ رساندن و ریختن آب بر کل بدن )یعنی همه موها و پوست ظاهری اعضای مختلف بدن(. 

به یاد داشته باشیم :
 با انجام غسل، هم نشاط را کسب می کنیم، هم نظافت را رعایت کرده ایم و هم ثوابی را در دفتر 

اعمالمان ثبت می نماییم.
 پیش از انجام غسل، باید نجاست احتمالی بر بدن را پاک کنیم.

 پیش از غسل کردن، باید چیزهایی که مانع رسیدن آب به بدن است، برداشته شود. 
 ضمناً سّنت است که:
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1ــ پیش از انجام غسل وضو بگیریم)می توان پاها را در آخر غسل شست(.
2ــ موهای سرمان را تخلیل کنیم. یعنی با انگشت آنها را خوب مالش دهیم و بر آن دست بکشیم 

و سه بار، بر سرمان آب بریزیم.
3ــ ابتدا طرف راست، سپس طرف چپ بدن را با آب بشوییم.

4ــ قسمت های مختلف پوست بدن را َدلْک کنیم )یعنی در وقت جاری شدن آب، بر آنها دست 
بکشیم(. َدلْک را برای زیر بغل و قسمت های مانند آن، با دقت بیشتری انجام دهیم.

5ــ اعمال غسل را )به جز نیت و وضوی قبل از آن( سه بار انجام دهیم.
 برای غسل کردن می توانیم با ظرف یا با استفاده از دوش و شلنگ، بر بدن آب بریزیم و غسل کنیم 

و یا آنکه در آب رودخانه ، دریا و استخر، بدن و سرمان را فرو برده و غسل را انجام دهیم. 
آقای فرشادی نگاهی به ساعتش کرد و گفت: بچه ها عجله کنید تا به تشییع جنازه پدر ناصر برسیم.

فعالیت کالسی

به نظر شما چرا آقای فرشادی پس از شنیدن خبر فوِت پدر ناصر، آیه »ِاّنا ِلِ وِاّنا 
الیه راِجعّون« را خواند؟

ثمرات آداب زیارت اهل قبور
روز بعد آقای فرشادی پس از گفتن بسم اللّٰه  و مقدمات صحبت1گفت: بچه ها دین ما دین ُالفت 
و دوستی است، همان گونه که به ما امر می کند با زندگان روابط صحیح داشته باشیم و صلهٔ رحم را با 
نزدیکانمان رعایت کنیم، به ما امر نموده که به قبرستان رفته و از مردگانمان نیز یاد کنیم. و برایشان دعای 

خیر کنیم.
رفتن به گورستان بهترین راه برای یاد مسافران سفر ابدی است.

رسول خدا )صلی  اللّٰه  علیه و علی آله( زیارت اهل قبور را به ما تعلیم داده است. آن پیشوای 
َّا ِاْن شاَء  الُم علیکم دار قوٍم مؤمنین و ِان دلسوز سفارش فرمود که هنگام رفتن به قبرستان بگوییم: »َالسَّ

١ــ یعنی گفتن بسم اللّٰه  الرحمن الرحیم و الحمداللّٰه رب العالمین و صلوات فرستادن.
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اللّٰه ُ ِبکُم الِحقوَن« 1سالم بر ساکنان دیار مؤمنان باد و ما به خواست خدا به شما ملحق می شویم.« صحابه 
)رضوان اللّٰه  تعالی علیهم اجمعین( از رسول اللّٰه  )صلی  اللّٰه   علیه و علی آله( آموخته بودند:

1ــ بر روی قبرها پا نگذارند و بر آن ننشینند.
2ــ مردگان را ناسزا نگویند.

3ــ برایشان از خداوند درخواست رحمت و بخشش و علّو درجات نمایند.
4ــ در قبرستان از سخنان دنیوی و بیهوده دوری کنند.

5ــ روز مخصوصی را به زیارت قبور اختصاص ندهند؛ بلکه هر از چندگاهی این کار را 
انجام دهند.

6ــ رفتن به قبرستان، آنها را از انجام واجبات دینی باز ندارد؛ واجباتی مثل نماز جمعه، پرستاری 
بیمار، مواظبت از پدر و مادر، نماز و... .

شده اید.  متوجه  را  قبور(  )زیارت  مبارک  کار  این  ثمرات  حرف هایم  البه الی  از  حتماً  بچه ها 
زیارت قبور چند ثمره و نتیجٔه مطلوب دینی دارد:

1ــ انسان را از غفلت دور می کند و واقعی و عینی بودن مرگ را به یاد او می آورد.
2ــ با توجه به اینکه انسان از مرگ یاد می کند، قیامت را هم یه یاد می آورد؛ لذا سختی های دنیا 

برایش آسان می شود و خوشی های آن، وی را مغرور و سرمست نمی کند.
3ــ موجب تقویت احساس عاطفی انسان می شود و او را تشویق می کند که قدر زنده ها را 

بیشتر بداند.
4ــ و باالتر از همٔه اینها، موجب کسب ثواب می شود، چون انجام آن پیروی از سّنت رسول اللّٰه  

)صلی اللّٰه  علیه و علی آله( است.
آقای فرشادی به اینجا که رسید، گفت: بچه ها این مختصر کافی است آماده شوید که به تعزیٔه 

ناصر برویم. عابد با تعجب پرسید: آقا تعزیه ناصر یا پدر ناصر؟
آقای فرشادی لبخندی زد و گفت: عابد جان تعزیه یعنی آرام کردن و تسلّی دادن بستگان مّیت. 
سّنت است با کلماتی که موجب تسلیت و آرامش آنها می شود و اندوهشان را کم می کند، به آنها تسلیت 
َغَفَراللّٰه ُ  اللّٰه ُ عزاَءکُم و  »َاْحَسَن  به خانواده و بستگان مّیت گفته شود  بگوییم. در سّنت آمده است که 

ِلَمّیِتکم«؛ یعنی خداوند دلتان را به خوبی  آرام کند و فرد درگذشتهٔ  شما را بیامرزد.
بچه ها با ارشاد و رهبری آقای فرشادی از مدرسه به طرف خانٔه ناصر به راه افتادند.

١ــ صحیح مسلم 2٤9.
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بیشتر بدانیم 
تشییع کنندگان  است.  سّنت  میت،  نمودن  دفن  و  کردن  کفن  شستن،  در  شتاب 
جنازه را بر دوش گرفته و پیاده به قبرستان ببرند، در مسیر هم سکوت را رعایت کرده 
تابوت  سر  پشت  تشییع کنندگان  که  است  بهتر  کنند.  یاد  مرگ  از  گفتن،  سخن  جای  به  و 

حرکت کنند، گر چه در طرف راست و چپ تابوت قرار گرفتن هم، اشکال شرعی ندارد.

خودت را امتحان کن.
1ــ به نظر شما مهم ترین فایده زیارت قبور چیست؟ توضیح دهید.

2ــ به چه کارهایی آداب زیارت گفته می شود؟ به سه مورد از این آداب اشاره کنید. 

پیشنهاد
در کتاب های فقهی آداب دیگری برای تشییع جنازه و رفتن به زیارت اهل قبور ذکر شده است، 

با مراجعه به آنها چند مورد را یادداشت کرده و برای دوستانتان در کالس بازگو کنید.

الهی
ماراازکسانیقراردهکهروحشانباشوقواشتیاقوشتاببهسویسرایماندگارپروازمیکند.
آنهاییکهمرغدلشاندرآسمانتقواپروازکردودرباغنعمتهایبیکرانتفرودآمدوازمیوههای
بوستانرحمتتوبهرهورشد.خدایا،ماراازکسانیقراردهکهبرکشتینجاتایمانوتقواسوارشدندو

درساحلرحمتتوفرودآمدند.1
خداوندا،رفتگانما،مهمانانتوَاند،آنهارابافضلوبزرگیاتبپذیروازخطاهاولغزشهایشان
درگذر.خداوندا،بهرۀآنهاراازخیرتبیشترکنوخوانوسفرۀروزیاترابرآنهابگستران،خدایا،تو
فقرونیازمارابهخوبیمیدانیوماهممیدانیمکهتوغنیوبینیازی.فقرمانراباغنایتبپوشانوبر

دفترگناهانمانقلمعفوبکش.آمین.

1ــ الورد المصطفی المختار، ص 81.

ّ
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سال سوم راهنمایی

ویژۀ اهل سنت

ضمیمۀ پیام های آسمان
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برخی از شرایط مجتهد عبارت اند از:
1ــ تسلط بر قرآن، )یعنی احکامی که در قرآن بیان شده است.(
2ــ تسلط بر سنّت )یعنی احکامی که در سنت بیان شده است.(
3ــ تسلط بر آراء و نظرات صحابه و مجتهدان در زمینٔه احکام

4ــ دانستن زبان عربی در حّدی که برای درک و دریافت احکام الزم است.
البته ایمان و پایبندی به دین وعادل بودن، الزمٔه کار مجتهد است و اینکه این موارد معموالً در 

شرایط مجتهد ذکر نمی شود، به خاطر شّدت آشکار بودن آنهاست.

فعالیت کالسی

کدام  و  درست  کدام  آمده،  زیر  در  که  تقلیدی  انواع  میان  از  دهید  توضیح  الف( 
نادرست است؟

ــ تقلید عالم از غیرعالم  ــ تقلید غیر عالم از غیر عالم  
ــ تقلید عالم غیر مجتهد از عالم مجتهد  ــ تقلید غیر عالم از عالم و مجتهد  

ب( با توجه به شرایطی که برای مجتهد خواندیم به پرسش های زیر پاسخ دهید و 
علت را توضیح دهید :

مجتهد  از  خداوند،  یگانگی  و  توحید  مسئلهٔ   در  می تواند  مجتهد  غیر  فرد  آیا  1ــ 
تقلید کند؟

درس چهارم

از آگاهان بپرسیم1

١ــ جایگزین صفحات 2٤) ابتدای»تقلید از مجتهد«( الی انتهای 25.
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2ــ آیا می توان به فردی که توانایی اجتهاد دارد، اما پایبندی به دین و تقوا در او 
ضعیف است، اعتماد نمود و از وی تقلید کرد؟

3ــ آیا تقلید مقلد از مجتهد، همان تقلید ناپسند است یا کاری عاقالنه و درست 
است، چرا؟

دوری از اظهارنظر غیر عالمانه
احکام(  )خصوصاً  دینی  مسائل  در  گاهی  دینی،  احکام  از  آگاهی  و  اطالع  بدون  افراد  برخی 
اظهارنظر می کنند. این کار، بسیار ناپسند است و در آخرت نیز مورد بازخواست قرار می گیرد. خداوند 
با علم و آگاهی و دلیل از دین  سخن گفتن از دین را ممنوع نکرده است، اما از انسان ها می خواهد 

سخن بگویند. 
مسلمان موظّف است در مورد موضوعی که نمی داند تحقیق کند؛ سپس با اخالص و امانت داری 
دربارهٔ مسائل دینی حرف بزند. در غیر این صورت کلمه  نمی دانم و سکوت کردن بر انسان واجب است. 
با این کار، هم ایمان فرد و هم دین خدا، از خدشه دار شدن در امان می ماند. مطالعه کردن و پرسش نمودن 

از اهل علم می تواند توان علمی ما را باال ببرد و بر میزان معلومات دینی ما بیفزاید.
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رسول   اهلل )صلی  اهللعلیه  و علی آله( به اصحابشان فرمود :
آنها  به وسیلٔه  خداوند  که  می کنم  راهنمایی  چیزهایی  به  را  شما  کنید:  »توجه 
اشتباهات انسان را پاک می کند و ارزش و درجٔه او را باال می برد، صحابه گفتند: ای 
پیامبر خدا، ما را ارشاد فرما. رسول خدا )صلی  اللّٰه   علیه  و علی  آله( فرمود: وضو گرفتن 
در سختی ها2 و زیاد رفتن به مسجد و انتظار نماز فرض بعدی، پس از انجام نمازهای 

فرض، این کارها، همان دستاویز محکم »به فضل و برکت خداست«.3

گرفتن وضو در موارد زیر واجب است :
 وقتی می خواهیم نماز بخوانیم؛

 وقتی قصد داریم دستمان را به نوشته های قرآن بزنیم یا قرآن را حمل کنیم؛
 وقتی می خواهیم طواف حج  کعبه را انجام دهیم.

عالوه بر این موارد، وضو گرفتن و داشتن وضو در  موارد دیگر سنت و مستحب است؛ از 
جمله: هنگام ذکر خداوند، قبل از خوابیدن، قبل از انجام غسل، هنگام حمل جنازه. همچنین همواره 

وضو داشتن سّنت است.

فرض های وضو  
یا  وضو گرفتن نوعی عبادت است که چند کار در آن واجب است؛ این موارد را واجبات و 

فرض های وضو می نامند:
١ــ جایگزین کل درس پنجم )وضو و تیّمم(.

2ــ برای مثال، گرما یا سرمای شدید.
3ــ صحیح مسلم ــ فضل الصالة ٧.

درس پنجم

وضو و تیّمم1



16

1ــ نیت یعنی قصد کردن وضو که باید همراه اولین کار عملی وضو انجام گیرد. )یعنی هنگام 
شستن صورت( البته در فقه حنفی نیت شرط صحت وضو نیست.

2ــ شستن صورت از قسمت رویش مو از پیشانی تا قسمت پایین چانه )در طول( و عرض بین 
دو نرمه گوش ها

3ــ شستن هر دو دست تا مرفق و آرنج ها
4ــ مسح سر )حتی اگر قسمتی از آن باشد(

5ــ شستن پاها تا قوزک ها و با قوزک های پا
6ــ مراعات ترتیب.

البته در فقه حنفی رعایت ترتیب و مواالت در شستن اعضای وضو شرط نیست.

سّنت های وضو
در گرفتن وضو، انجام شش کاری که خواندید، الزم و فرض است. اما وضو سّنت هایی هم 

دارد که انجامشان بر ارزش و ثواب وضو می افزاید که در اینجا مهم ترین آنها را می خوانیم:
1ــ گفتن »بسم اللّٰه  الرحمن الرحیم« در ابتدای آن

یا محلی )مثل  آنکه دست را داخل ظرف  از  بار، پیش  2ــ شستن پشت و روی دست سه 
حوض( کنیم که از آبش برای گرفتن وضو استفاده می کنیم.

3ــ مسواک زدن
4ــ آب در دهان و بینی گرداندن و بیرون ریختن آب و تمیز کردن دهان و بینی، آب در دهان 
ریختن را »َمْضَمَضه« و آب در بینی ریختن را »ِاستنشاق« می گویند. این دو کار را با دست راست 

انجام می دهیم.
5ــ مسح کّل سر1

6ــ دست کشیدن بر پشت گوش و قسمت داخلی آن با آب جدید )یعنی پس از مسح سر، 
دستمان را دوباره با آب خیس کرده و گوشمان را با آن تمیز می کنیم(

7ــ انجام سه بار اعمال وضو )این کار را تثلیث می گویند.(
8ــ مقدم داشتن طرف راست بر چپ، در شستن دست ها و پاها

9ــ دقت کردن در شستن سر به طوری که پیشانی و اطراف آن هم در شستن بیشتر رعایت 
١ــ چگونگی این کار را از معلمتان سؤال کنید.
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شوند و همچنین دقت کردن در شستن پاها به گونه ای که قسمتی بیشتر از حّد قوزک، شسته شود.1
١٠ــ  میانه روی در مصرف آب

11ــ گفتن شهادتین و دعای وضو در آخر، به این ترتیب: »َاْشَهُد َاْن الالَه االاللّٰه ُ وحَدُه الشریَک 
ریَن ُسبَْحانََک اللُّهمَّ  ابیَن َواْجَعلِْنی ِمَن الُْمَتطَهِّ لَهُ   و َاْشَهُد َانَّ ُمحمدًا َعبُْدُه َو رسولُه، َاللُّهمَّ اْجَعِلْنی ِمَن التَّوَّ

َوِبَحْمِدَک، َاْشَهُد َاْن الالَه ِاالّ انَت َاْسَتْغِفُرَک َواتوُب ِالَْیَک«.

بیشتر بدانیم 
آنچه که در وضو گرفنت مکروه است.

مکروه یعنی کاری که از لحاظ شرعی ناپسند است، اما کار شرعی را باطل نمی کند و 
بهتر این است که انجام نشود. این چند مورد در وضو گرفتن مکروه است:

1ــ زیاده روی در مصرف آب و همچنین کم مصرف کردن غیر طبیعی آن
2ــ تقدیم دست و پای چپ بر دست و پای راست 

3ــ خشک کردن اعضای وضو با حوله و دستمال و مانند آنها
4ــ ضربه زدن بر صورت هنگام شستن آن

5ــ افزایش شستن اعضا بیشتر از سه بار )به بهانه اطمینان یافتن از شستن کامل(
6ــ کمک گرفتن از دیگری )مگر برای کسی که عذری دارد، مثاًل مریض یا ناتوان است(

7ــ زیاده روی در مضمضه و استنشاق.2

مواردی که وضو را باطل می کنند :
1ــ خارج شدن آنچه که از پس و پیش انسان، خارج می شود.

2ــ به خواب رفتن، )طوری که چشم  نبیند و گوش نشنود( البته در صورتی که نشیمنگاه خوب 
بر زمین چسبیده باشد و چرتی کوتاه بر انسان چیره شود، که فقط سر تکان خوردِن آنی، نشانٔه آن است، 

وضو باطل نمی شود.
3ــ از بین رفتن عقل به خاطر دیوانگی یا بیهوشی یا چیزهای دیگر.

در فقه حنفی خنده قهقه دار، استفراغ و بیرون آمدن خون از بینی مبطل وضو می باشد.
١ـ این دو کار را به ترتیب، اطالٔه غّره و اطالٔه تحجیل، می گویند. 

2ــ این دو کلمه در بحث سنت های وضو در شمارٔه ٤ توضیح داده شد.
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بیشتر بدانیم
1ــ استفراغ کردن و خون گرفتن و خون از بینی آمدن وضو را باطل نمی کند.

حساب  به  طوالنی  معمواًل  که  شود  ایجاد  فاصله ای  وضو  اعمال  بین  در  اگر  2ــ 
طبقه  از  شود  مجبور  سر،  مسح  از  پس  آب  قطع  علت  به  مثاًل  است؛  صحیح  وضو  نمی آید، 

سوم یک ساختمان به طبقه اول برود و در آنجا پایش را بشوید.
3ــ خانم ها نباید در جایی وضو بگیرند که نامحرمان، بدن آنها را ببینند، البته این 

کار وضویشان را باطل نمی کند.
یا  کاغذ  بر  قرآن  از  بخشی  اگر  اما  نیست،  جایز  وضو  بدون  قرآن  لمس  گرچه  4ــ 
پارچه باشد و یا در کتابی نوشته شده که اصل مطالب کتاب، بیشتر از آیات قرآنی است، 

لمس چنین مواردی، وضو نمی خواهد.
5ــ کسی که به دلیل بیماری یا مشکل دیگری نمی تواند اعمال وضو را انجام دهد، 
باید از شخص دیگری کمک بگیرد تا او را وضو دهد، در این حالت باید آن فرد ناتوان -که 

می خواهد وضو بگیرد- خودش نیت وضو کند.
آن را  و  کرده  رها  معمول  حد  از  بلندتر  را  ناخنش  مسلمان  نیست  شایسته  6ــ 
نگیرد. در صورت بلندتر بودن ناخن از حد معمول، هنگام وضو گرفتن باید چرک زیر آن 

برطرف شود و آب به زیر ناخن برسد.

تیّمم
دانستیم که برای نماز خواندن، طواف کعبه و مّس و حمل قرآن، وضو واجب است و این کارها 
بدون داشتن وضو، صحیح نیستند، و مشخص است که وضو، به وسیلهٔ  آب پاک، صورت می گیرد، اما 
اگر انسان به هر دلیل نتواند از آب استفاده کند، در شریعت اسالمی به وی اجازه داده شده ازگرِد خاک 

استفاده نماید تا از برکت عبادت و ارتباط با خدا محروم نشود.
رساندن گرِد خاک پاک به صورت و دو دست با نیت و روش مخصوص، تیمم نام دارد.

در صورتی که انسان به آب دسترسی نداشته باشد و یا در موقعیتی است که 2/5 کیلومتر و یا 
بیشتر با آب فاصله دارد و رسیدن به آب برایش مشکل است و یا مصرف آب به علت سرمای غیر قابل 

تحمل و یا بیماری، برایش ضرر دارد، می تواند تیمم کند.
در صورت وجود هر کدام از موارد ذکر شده، شرط تیمم کردن این است که:
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1ــ وقت نماز فرا رسیده باشد؛
2ــ آب را جست وجو کرده و نیافته باشد؛

3ــ خاک پاکی برای تیمم باشد.

سهچیزدرانجامتیممواجباست:
1ــ نّیت در ابتدای آن؛

2ــ مسح صورت با خاک پاک به وسیلٔه دست و پس از ضربه ای که بر خاک زده می شود و 
سپس مسح دست ها تا آرنج با خاک پاک و بعد از ضربٔه دیگر؛

3ــ رعایت ترتیب. در فقه حنفی رعایت ترتیب الزم نیست.

چند نکته در مورد تیّمم :
1ــ رساندن گرد و خاک به ته موها، در انجام تیمم الزم نیست.

2ــ آنچه که وضو را باطل می کند، تیمم را نیز باطل می کند.
و رعایت  بر چپ در هنگام مسح  تقدیم دست راست  و  »بسم اللّٰه  الرحمن الرحیم«  3ــ گفتن 

پشت سر هم اعمال تیمم، سنت است.
4ــ به جز موارد باطل کنندٔه وضو، دیدن و رسیدن به آب پیش از وقت نماز، و بهبودی بیماری 

تیمم را باطل می کنند.

فعالیت کالسی

مکلف  تیمم  و  وضو  زیر،  موارد  از  یک  کدام  در  کنید  مشخص  دلیل  ذکر  با  الف( 
صحیح و در کدام یک باطل است.

فرد  حرکت  و  امام  تکبیر  صدای  با  ناگهان  و  می گیرد  خوابش  رکوع  هنگام  در   
کنار دستی بیدار می شود.

 هنگام گوش دادن به خطبه  نماز جمعه در حالی که محکم نشسته سرش بر اثر 
چرت تکانی می خورد.

 با سیمان و یا آرد تیمم می کند.

 با خاک صحرا تیمم کرده است.
 هنگام وضو گرفتن بعد از شستن پا، سرش را مسح می کند.
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 در محلی قرار گرفته که با آب پانصد متر فاصله دارد، اما حوصله ندارد خود را به 
آب برساند و با خاک پاکی که آنجاست، تیمم می کند.

ب( در حضور معلمتان وضو بگیرید و تیمم کنید و از او بخواهید اشکاالت احتمالی 
را برایتان برطرف کند.

خودت را امتحان کن.
1ــ حکم وضوی کسی که ابتدا پایش را شسته و سپس سرش را مسح کرده چیست؟

2ــ آیا وضوی کسی که در شستن دست، مرفقش را نَُشسته، صحیح است؟
3ــ زیاده روی کردن در مصرف آب هنگام گرفتن وضو، چه حکمی دارد؟

پیشنهاد
با مراجعه به کتاب های فقهی، دو مورد دیگر از سنت های وضو را پیدا کرده و آنها را بنویسید.
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آن روز، نمازخانهٔ  مدرسه، شلوغ تر از روزهای دیگر بود. محمد و عارف نیز در گوشه ای از 
نمازخانه، نزدیک هم نماز می خواندند. نمازخانه، صفای بیشتری داشت، چون نور مسجد، به جماعِت 

آن است.
ناگهان عارف که دو رکعت سنت بعدیه بعد از نماز ظهر را می خواند، نمازش را در رکعت دوم 
شکست و پس از چند لحظه سکوت راست ایستاد و دوباره تکبیرة االحرام را گفت و نمازش را شروع 

کرد. پس از تمام شدن نماز عارف، محمد  با تعجب از او پرسید:
عارف چرا نمازت را در رکوع شکستی و دوباره آن را شروع کردی؟!

عارف جواب داد: در هنگام رکوع یاد حرف های خنده داری افتادم، ناگهان خنده ام گرفت و با 
قهقهه خندیدم. 

محمد گفت: عارف جان، چرا در نماز با فروتنی و یاد خدا و خویشتن داری حاضر نمی شوی؟! 
چرا خود را کنترل نمی کنی؟!

عارف گفت: خودم هم از این حالت ناراحت هستم و تصمیم گرفته ام بر آن غلبه کنم. 

٭٭٭

در سال های گذشته با برخی از احکام و آداب نماز آشنا شدیم و دانستیم نمازی که با رعایت 
آداب و احکام آن خوانده می شود، تأثیری عمیق برخوشبختی و تربیت درونی انسان دارد، از طرف 
دیگر به جا آوردن نماز، با اخالص و رعایت آداب آن، موجب خشنودی خداوند می شود. در این 
درس به بررسی احکام دیگری خواهیم پرداخت که رعایت نکردن آنها موجب باطل شدن نماز می شود.

درس ششم

باطل کننده های نماز1

١ــ جایگزین کل درس ششم) » مبطالت نماز«(.
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مبطالت نماز1
به جز خندیدن با قهقهه )که موجب باطل شدن نماز عارف شد( چه چیزهایی موجب باطل شدن 

نماز می شود؟
با مراجعه به کتاب های فقهی متوجه می شویم، چند چیز موجب باطل شدن نماز می شود که در 

اینجا به صورت خالصه به بررسی آنها می پردازیم:
1ــ سخن گفتن عمدی که منظور سخناِن غیر از قرائت قرآن و اذکار نماز است.

2ــ عمل زیاد: یعنی انجام کاری مثل خاراندن پشت سر هم بدن طوری که مثالً سه جا را پشت 
سر هم بخاراند و در این خاراندن به جز انگشتان، بازو، مچ و ساعد نمازگزار، پشت سر هم و برای سه 

بار یا بیشتر حرکت کند.2
3ــ پدید آمدن نجاست و ناپاکی و پلیدی بر روی بدن یا لباس یا محل نماز خواندن.

بنابراین، اگر وضو بعد از سالم اول باطل شود نماز  4ــ باطل شدن وضو قبل از سالم اول؛ 
صحیح است، چون سالم دوم سّنت است.

5ــ آشکار شدن عورت: اگر کسی به صورت عمدی این کار را انجام دهد، نمازش باطل است 
اما اگر وزیدن باد بر لباس موجب آشکار شدن عورت شد و نمازگزار بالفاصله عورتش را بپوشاند و یا 
مثالً دکمه لباس باز شد و او فورًا آن را بست، نماز باطل نمی شود. اگر کسی با پیراهنی کوتاه نماز بخواند 

و در هنگام رکوع و سجود پیراهنش باال رفته وعورتش آشکار شود، نمازش باطل است. 
6ــ گریه یا خنده ای که موجب ایجاد دو حرف یا بیشتر شود و عمدی باشد. )بنابراین، تبّسم یا 

اشک ریختن بدون صداهای اضافی، نماز را باطل نمی کند.(
7ــ تغییر نیت، )مثل اینکه در دلش شرط کند که اگر فالنی وارد اتاق شد نمازم را قطع می کنم( 

چون نماز عبادتی است که باید نیت تا آخر کار بماند.
8 ــ پشت به قبله کردن یا انحراف از آن، چون یکی از شروط نماز رو کردن به قبله است.

9ــ خوردن و نوشیدن
اینکه در رکوع و  نماز جماعت( مثل  اندازٔه دو حرکت )در  به  امام   10ــ جاماندن از حرکات 
اعتدال )یعنی برخاستن از رکوع( از امام جا بماند. و همچنین تقدم و پیشقدمی مأموم بر امام در دو رکن 

به صورت عمدی.
١ــ مبطالت: باطل کننده ها

2ـ حرکت انگشتان در خاراندن اگر سه بار هم باشد، نماز را باطل نمی کند.
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چند مسئلۀ مهم دربارۀ نماز
 سرفٔه غیر عمدی و عطسه و خمیازه کشیدن، نماز را باطل نمی کند، حتی اگر در سرفه دو حرف 
ایجاد شود. سرفه ای که به اجبار و برای صاف کردن گلو انجام می شود نیز اشکالی ندارد؛ چون یکی 
از ارکان نماز رکن قولی و گفتاری است، مثل خواندن سورٔه حمد یا تشهد رکعت آخر؛ و اگر انسان 
نتواند به خاطر گرفته شدن گلویش این دو رکن را بخواند، نمازش باطل می شود. بنابراین، در صورتی 

که گلو فقط با سرفه کردن عمدی باز می شود. سرفه اشکالی ندارد.
 اگر نمازگزار اذکار نمازش را آن قدر تند و با عجله بگوید که تلفظ آن صحیح نباشد، نمازش 

باطل می شود.
 چرخاندن چشم به طرف آسمان و چپ و راست در نماز مکروه است، ولی نماز را باطل نمی کند.
 هنگامی که غذا آماده شده و انسان به خوردنش رغبت دارد، بهتر است اول غذا بخورد بعد 

نماز بخواند.1
 خاراندن بدن با حرکت انگشت )چون حرکتی سبک و اندک به حساب می آید.( در صورت 

ضرورت اشکالی ندارد.
 مبالغه کردن در خم نمودن سر، هنگام رکوع مکروه است.

 نماز خواندن در حمام و در راه عبور و مرور مردم مکروه است.

فعالیت کالسی

در هر یک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماِز نمازگزار صحیح است یا خیر.
با دستانی کثیف به  1ــ هنگام خواندن تشهد متوجه می شود که برادر کوچکش   
طرف کتاب های او می رود، برای متوجه کردن مادرش )که کتاب را از مقابل برادرش دور 

کند( می گوید: سبحان ا ل.
را  گلویش  هم  سر  پشت  جهت  همین  به  بخواند.  نماز  بلند  کمی  دارد  دوست  2ــ 

یا َاْخ اْخ می کند. صاف می کند و َاح ْ َاح ْ
3ــ صدایش به هنگام تشهد گرفته و نمی تواند تشهد را بخواند، لذا با سرفه،

فَابْدُءوا  الَعَشاُء  ُاقیمت الصالُة وَحَضَر  البته در حدیث صحیح آمده که: »اذا  به شوخی می گویند اول وجود بعد سجود،  ١ــ برخی 
ِبالَعشاِء« )به روایت امام احمد و شیخین( یعنی هرگاه وقت نماز رسید و غذا حاضر شد، اول غذا بخورید، بعد نماز بخوانید.
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گلویش را صاف می کند.
ایجاد  و  خوردن  تکان  از  اما  می زند  لبخندی  آمده،  یادش  به  خنده داری  مطلب  4ــ 

صدای خنده، خودداری می کند.

خودت را امتحان کن.
1ــ سرفٔه عمدی به هنگام نماز در چه وقتی جائز است؟

2ــ چه نوع خنده ای نماز را باطل می کند؟

بیشتر بدانیم
رسول خدا )صّلی اٰل علیه و علی آله( فرمود:

نماز  می گیرد،  قرار  محاسبه   مورد  قیامت،  روز  در  بنده  اعمال  از  که  چیزی  اولین 
نمازش  اگر  و  می یابد  نجات  و  می شود  رستگار  بنده  باشد،  درست  نمازش  اگر  است.  او 

آن گونه نباشد که خدا می خواهد، بنده ضرر و زیان می بیند.1

١ــ ترمذی، ٤١3.
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پس از مبعوث شدن پیامبر)صلی اللّٰه  علیه  وعلی آله( افرادی که به دین اسالم گرویدند، هر کدام با 
توجه به استعداد، اخالص، تالش و نوع ارتباطی که با پیامبر داشتند، اندازه و میزانی از درک و فهم 

قرآن و سنت را به دست آوردند.
تجربه دورٔه جاهلیت )دورهٔ  گمراهی و تاریکی قبل از اسالم(، موجب شده بود یاران پیامبر نسبت 

به پیام های آسمانی قرآن به شدت عالقه مند شوند. پیام هایی که هدایت و نور را به آنها هدیه می داد.
خداوند در قرآن معلم بودن پیامبر را در کالس زندگی و در درس قرآن و حکمت )سنت(، نعمتی 

در خور توجه معرفی می کند و اعالم می دارد که:
 

»خدای بزرگ پیامبری را از جنس خود مردم، برایشان فرستاد، که آیات خدایی 
را بر آنها تالوت کند و آنها را پرورش دهد و پاک و پاکیزه گرداند، و کتاب و حکمت را 

به آنها بیاموزد، هر چند که آنها قبالً در گمراهی آشکار بوده اند.«2
یاران پیامبر به شدت به قرآن عالقه مند بودند و آن را در حد توان در نمازهایشان می خواندند، و تا 
جایی که می توانستند به آن عمل می کردند. در میان آنها افرادی بودند که در فهم و درک قرآن و سنت 

از دیگران پیشروتر بودند.
خلفای راشدین، امهات المؤمنین خصوصاً ام المؤمنین عائشه )رضی  اللّٰه   عنها(  و سایر 
اهل بیت رسول خدا از جمله فاطمهٔ  زهرا )رضی  اللّٰه   عنها( و بزرگانی مانند عبداللّٰه  بن عباس، 

١ــ جایگزین کل درس نهم ) » پیوند ناگسستنی«(.
2ــ سورٔه آل عمران، آیه ١6٤

درس نهم

خلفای راشدین) شیخین(1
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عبداللّٰه بن عمر، عبداللّٰه  بن مسعود، عبداللّٰه  بن زبیر، ابوسعید خدری، معاذبن جبل و... از نفرات 
اول این مدرسه  آسمانی بودند.

پس از رحلت رسول خدا)صلی  اللّٰه   علیه  و علی  آله( مسلمانان با بحران بزرگ دوری از معلّم و 
پیشوای دلسوز خود روبه رو شدند. یاد روزهای با پیامبر بودن از طرفی و ترس از بی رهبری از طرف 
دیگر، موجب شد آنها رأی عمومی و شورا را به سرعت به عنوان چاره ای قرآنی برای حل آن بحران 
بزرگ، انتخاب کنند. آنان کسی را با صفاتی واال به عنوان خلیفه و سرپرست حکومت انتخاب کردند 
که رهبری امت را نیز به عهده گرفت. به همین جهت در شورایی ساده و پر از اخالص و دلسوزی، 
حضرت ابوبکر صدیق )رضی  اللّٰه   عنه( را به عنوان اولین خلیفٔه راشد انتخاب کردند. به حاکمانی که 
براساس رأی شورای مسلمانان انتخاب شدند، خلفای راشدین و به حکومتشان خالفت راشده گفته 

می شود.
به بررسی مختصر شخصیت و خالفتشان  نفر بودند که در این دو درس  پنج  خلفای راشدین 
می پردازیم، ابتدا بهتر است بدانیم که چرا شاگردان پیامبر و پرورش یافتگان قرآن، ابوبکر را برگزیدند؟ 

مهم ترین دالیل اصحاب برای انتخاب ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه، عبارت بود از:
1ــ دوستی دیرینٔه ابوبکر )رضی  اللّٰه   عنه( با پیامبر پیش و پس از اسالم؛ قرآن از این دوستی 

یاد می کند.1
2ــ پیشتاز بودن ابوبکر )رضی  اللّٰه   عنه( در ایمان و اسالم؛ چنان که قرآن پیشتازان در اسالم 

و ایمان را، نزدیکان و مقربان خداوند می داند.2
3ــ فهم باالی ابوبکر صدیق )رضی  اللّٰه   عنه( بر قرآن، سنت، تاریخ اسالم و وقایعی که بر 

رسول اللّٰه  )صلی اللّٰه  علیه وعلی آله( و صحابه گذشته بود. 
4ــ اعتماد کامل رسول اللّٰه   )صلی  اللّٰه   علیه  و علی  آله( به او. پیامبر او را در سفِر تاریخِی 
از  نمایندگانی  هجری  نهم  سال  برگزید.در  خود  یاور  و  یار  عنوان  به  مدینه،  به  مکه  از  هجرِت 
قبایل مختلف عرب جهت پذیرش اسالم خدمت پیامبر رسیدند. پیامبر مشغول دعوت ویژٔه آنها و 
پذیرایی از این نمایندگان بود، به همین جهت ابوبکر صدیق را )به جای خود( سرپرست حجاج 
بیت اللّٰه  نمود.3 البته در این حج علی مرتضی )رضی  اللّٰه   عنه( مسئول اعالم برائت و قطع ارتباط 

١ــ سورٔه توبه، آیه ٤٠.
2ــ سورٔه واقعه، آیه های ١٠ ــ 11.

3ــ سیره ابن هشام، ج 2، ص 5٤3.
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با مشرکان شد. 

امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق )رضی  اهلل عنه(
نام اصلی اش عبداللّٰه بود، اما مردم بیشتر او را با نام دیگرش ابوبکر می شناختند.1 او 51 سال 
قبل از هجرت، در مکه به دنیا آمد. نام پدرش عثمان )مشهور به ابوقحافه( بود و مادرش ام الخیر سلمی 

نام داشت. 
نسب او در جّد هفتم به نسب رسول اللّٰه  می پیوندد. پنج لقب مشهور داشت که از میان آنها به 
اللّٰه    ام المؤمنین عائشه )رضی   یار غار مشهورتر است. وی پدر  تأیید کنندٔه حقیقت( و  صدیق )بسیار 
عنها( همسر گرامی پیامبر بود و یکی از ده نفری بود که پیامبر آنها را به بهشت مژده داد. 63  سال ُعمر 
کرد و در سال سیزدهم هجری در مدینه از دنیا رفت و در کنار قبر شریف پیامبر، دفن شد. از ثروتمندان 

بزرگ قریش بود، اما ثروتش را فدای اسالم کرد. 
او را عاِلم قریش می دانستند چون نسب و اخبار قبایل عرب را خوب می دانست. در پیش از 
بود.  برخود حرام کرده  را  انسان و زندگی، شراب  از ارزش  به خاطر فهم و درک صحیحش  اسالم 
پیوسته یار و یاور رسول اللّٰه  بود و در جنگ های بدر، ُاُحد و دیگر غزوات شرکت کرد و از دین خدا دفاع 
نمود. رسول خدا را بسیار دوست داشت و غم وفات پیامبر)ص( بسیار او را اندوهگین و آزرده می کرد. 
زندگی بسیار ساده و متواضعانه، اما با وقاری داشت. در شش ماه اول خالفتش هر روز پیاده 
از خانه کوچک و محقرش در محلی خارج از شهر، به مدینه می آمد و به کار مردم رسیدگی می کرد. 
 تمام امور دولتی را در صحن مسجد نبوی انجام می داد و بابت آن هیچ گونه شهریه و حقوقی دریافت 

نمی کرد. دو سال و سه ماه و یازده روز خالفت کرد. 
در دورهٔ خالفتش کارهای مهمی انجام داد از آن جمله: 

1ــ برخورد با پیامبران دروغین پس از مرگ پیامبر )صلی اللّٰه  علیه وعلی آله(.
2ــ برخورد با کسانی که پس از پیامبر از دادن زکات خودداری کردند و یا از دین اسالم برگشتند.
3ــ جمع قرآن به صورت کتاب. وی پس از شهادت 70 تن از حافظان قرآن )در جنگی به نام 
یمامه(، با مشورت صحابه و به خاطر حفظ و پاسداری از قرآن، دستور داد که قرآنی را بنویسند و به 

عنوان مرجع نگهداری کنند.

١ــ در عربی به نام دومی که از لحاظ احترام به مردان با پیشوند ابو و زنان با پیشوند ام، می دهند، کنیه می گویند.  
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امیرالمؤمنین عمربن خطاب )رضی  اهلل عنه(
عمربن خطاب، کنیه اش ابوحفص و ملقب به فاروق، نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بود. 

وی سیزده سال پس از تولد پیامبر، در مکه به دنیا آمد.
نسبش به خاطر کعب که جّد نهم عمر و جّد هفتم پیامبر بود، به پیامبر می رسد. خانواده اش تاجر 
بودند؛ لذا او هم در جوانی تجارت را شروع کرد و چندین بار به عراق، شام و قدس سفر کرد. این 
سفرها بر فرهنگ و تدبیر او اثر گذاشت و دانش و سخنوری او را پرورش داد. او مردی صریح بود و 
از حق دفاع می کرد. به همین  دلیل در میان مردم مکه احترامی خاص داشت و او را در وقایعی که پیش 

می آمد داور و َحَکم خود قرار می دادند. 
مسلمانان  اندک  جمع  تقویت  موجب  ایمانش  و  آورد  ایمان  هجرت  از  پیش  پنجم  سال  در  او 
شد. در سال سیزدهم هجری در روز درگذشت ابوبکر صدیق، به خالفت رسید. پس از خلیفه شدن، 
مسلمانان لقب امیرالمؤمنین را به او دادند. او هم یکی از ده نفری است که توسط رسول خدا، مژدٔه 

بهشتی بودن به وی داده شده است.
لباس  قدرت،  اوج  در  و  بود  متواضع  بسیار  حال  این  با  اما  داشت  قوی  و جسمی  بلند  قدی 
ساده ای می پوشید و با همان لباس ساده در جمع حاضر می شد. به تنهایی در بازارها و معابر می گشت و 
هر جا که الزم بود اختالف مسلمانان را با متانت و حوصله، برطرف می کرد. رسول خدا)صلی  اللّٰه   علیه 
 و علی  آله( او را دوست داشت و لقب فاروق را برایش برگزید. او هم رسول خدا را دوست داشت و 

دخترش ام المؤمنین حفصه )رضی  اللّٰه   عنها( را به ازدواج پیامبر درآورد.  
از تشریفات بیزار بود و نمی گذاشت که دنیا او و مسئوالن حکومتش را مشغول کرده از مسیر 
عدالت و حق جویی، خارج کند. در دورٔه خالفت او نقاط زیادی از جهان، از جمله شام، عراق، قدس، 

مدائن، مصر و الجزایر به اسالم روی آوردند.
فاروق  نمی ورزید.  غفلت  مردم،  فرعی  حتی  و  اصلی  کارهای  انجام  از  خالفتش  دورهٔ  در 
خستگی ناپذیر سرانجام توسط فردی دور از ایمان و حق و عدالت در نماز صبح روز چهارشنبه 26 
ماه ذی حجه سال 23 هجری مجروح شد و پس از سه روز به شهادت رسید. مدت خالفتش ده سال و 

شش ماه و هجده روز بود و عمر پر برکتش در 63 سالگی به پایان رسید.
مهم ترین کارهای امیرالمؤمنین عمر بن خطاب در دورٔه خالفت:

1ــ تقسیم قلمرو پهناور حکومت اسالمی به 23 ایالت و انتخاب بهترین افراد برای سرپرستی امور آنها؛
2ــ تأسیس نیروی انتظامی و پلیس برای حفظ امنیت جان و مال مردم؛
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3ــ تأسیس سازمان گمرک به شکلی ساده متناسب با زمان خود؛
4ــ تشکیل ادارٔه دبیرخانه و نظام امور مالی برای رسیدگی به درآمد حقوق بگیران و بیت المال؛
5ــ تعیین هجرت پیامبر به عنوان آغاز و مبدأ تاریخ اسالمی. این کار در جلسٔه شورا به پیشنهاد 
امیرالمؤمنین علی )رضی  اللّٰه   عنه( و به تأیید امیرالمؤمنین عمر)رضی  اللّٰه   عنه( و به اتفاق اعضای شورای 

خالفت تصویب شد.
6ــ گسترش قلمرو حکومت اسالمی به شهرهای مختلف ایران و روم شرقی و آزاد ساختن مردم 

ستمدیده آن سرزمین ها؛
7ــ اجرای عدالت و مساوات دینی در قلمرو وسیع حکومت اسالمی.

فعالیت کالسی

آیات زیر را با دقت بخوانید.
ر. مُدکّ ا القران للّذکر فهل من ْ ْ ١ــ ولقد یسَرنَ

قطعًا ما قرآن را برای )یادآوری و فهم آیاتش( آسان ساخته ایم، آیا پند پذیرنده و 
عبرت گیرنده ای وجود دارد؟

ل الیهم. لناس ما ُنزَّ ٢ــ وانزلنا الیک الذکر لتبین لّ
ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا تو آنچه را بر آنها )مردم( نازل شده برایشان 

بیان کنی و توضیح دهی .
کالس  در  درمی یابید  آنها  از  که  پیامی  دربارهٔ   و  دهید  قرار  هم  کنار  را  آیات  این 

گفت وگو کنید.

خودت را امتحان کن.
1ــ در مورد خشنودی خداوند از صحابه، دو آیه از آیات قرآن را بنویسید.

2ــ به نظر شما چرا در اسالم بر اهمیت شورا تأکید زیادی شده است؟

پیشنهاد
در قرآن از صحابه پیامبر به عنوان بهترین امت یاد شده است، در مورد دلیل این مطلب از قرآن و 

سّنت تحقیق کرده و نتیجٔه تحقیق خود را در کالس بخوانید.
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امیرالمؤمنین عثمان بن عفان )رضی  اهلل عنه(
نامش عثمان و نام پدرش عفان و نام مادرش اروی و ملقب به ذو النورین بود. او پنج سال پس از 
تولد رسول اللّٰه   )صلی  اللّٰه   علیه  و علی  آله( در مکه متولد شد. نسبش از جد سوم از طرف پدر و از جد 
چهارم از طرف مادر به نسب رسول اللّٰه  برمی گردد. با توجه به توان مالی و دقت پدر در تربیت فرزند، 

خواندن و نوشتن  و فن خطابه را آموخت.
رسول خدا )صلی  اللّٰه   علیه و علی  آله( او را بسیار دوست داشت. در همان ابتدای اسالم آوردن 
عثمان )رضی  اللّٰه   عنه(، پیامبر دخترش رقیه )رضی  اللّٰه   عنها( را به ازدواج وی درآورد و پس از چند 
سال که رقیه از دنیا رفت، پیامبر دختر دیگرش ام کلثوم را همسرعثمان کرد.هنگامی که ام کلثوم وفات 
یافت، پیامبر فرمود: اگر دختر دیگری داشتم، او را به نکاح و ازدواج عثمان درمی آوردم. پس از این 

دو ازدواج، مسلمانان او را عثمان ذو النورین )دارای دو نور( می نامیدند.2 
از میان ویژگی های اخالقی به دو چیز مشهورتر بود، حیا و سخاوت، و رسول اللّٰه  بارها وی را 
برای این دو ویژگی ستود. چاه آب شیرینی در مدینه بود که رومه نام داشت مالک این چاه فردی یهودی 
بود که برای آب آن از مردم و مسلمانان پول می خواست، رسول اللّٰه   )صلی  اللّٰه   علیه  و علی  آله( فرمود: 
»هرکس چاه رومه را بخرد و وقف کند و سطلی بر آن بگذارد تا همگان از آن رایگان استفاده کنند، 
خداوند چشمه ای از چشمه های بهشت را به او اختصاص می دهد.« عثمان ذو النورین )رضی  اللّٰه   عنه( 

آن چاه را به مبلغ بیست هزار درهم خرید و وقف مسلمانان کرد«3

١ــ جایگزین کل درس دهم)» وقتی اسالم کامل شد«(
2ـ المرتضی، ص ١٧٤.

3ــ الجوهرة فی نسب النبی و اصحابه العشرة، ج 2، ص ١٧3.

درس دهم

خلفای راشدین )صهرین و امیرالمؤمنین حسن مجتبی(1
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عمر  امیرالمؤمنین  تدفین  کار  شدن  تمام  از  پس  و  سالگی  هفتاد  سن  در  عثمان  امیرالمؤمنین 
)رضی اللّٰه  عنه( به خالفت رسید. وی همانند دو خلیفٔه قبل از خود، عدل و داد و مساوات را برقرار 
کرد. در موسم حج اعالم می کرد مؤمنان خود را ضعیف و ناتوان احساس نکنند؛ اگر به کسی ظلمی 

شده، حق مظلوم از ظالم گرفته می شود.1
از جمله اقدامات مهم وی در دورٔه خالفت موارد زیر بود:

1ــ نشر و تکثیر و پخش قرآن در سرزمین های اسالمی. او دستور داد تمامی قرآنها جمع شود 
و از قرآنی که در دورٔه ابوبکر صدیق )رضی  اللّٰه   عنه( نوشته شده بود، نسخه برداری شود تا کتاب خدا 

از تغییر و تبدیل در امان بماند.
2ــ گسترش سرزمین های اسالمی و دعوت کشورها و سرزمین های مختلف به اسالم. در زمان 
آذربایجان،  مانند خراسان، شیراز،  ایران؛  از  و قسمت هایی  روم  از  آفریقا، قسمتی  او شمال  خالفت 

طبرستان )خزر(، نیشابور و... به اسالم گرویدند.
3ــ تشکیل ناوگان دریایی

4ــ توسعٔه مسجد نبوی. این مسجد در زمان رسول اللّٰه  با خشت خام و سقفی از شاخه های 
درخت خرما و ستون های چوبی بنا شد، در دورهٔ ابوبکر صدیق چیزی به آن افزوده نشد، عمر فاروق 
در خالفتش آن را وسیع تر کرد، اما عثمان ذو النورین مساحت بسیار زیادی به آن ملحق گردانید و آن را 

با آهک و ستون ها و سنگ های منقش و با استفاده از چوب درخت کاج بازسای کرد.
 سرانجام این مرد خدایی پس از یازده سال و یازده ماه و دوازده روز از خالفتش در سن 
هشتاد و دو سالگی در روز جمعه هجدهم ذی حجه سال سی وپنج هجری پس از محاصره ای چهل 

روزه در منزلش، توسط گروهی ماجراجو و ستمگر به شهادت رسید.

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )کّرم اهلل وجهه(
نامش علی و نام پدرش عبدمناف مشهور به ابوطالب و نام مادرش فاطمه بنت اسد است. کنیٔه او 
ابوالحسن و ابوتراب و لقبش مرتضی، پسر عموی محبوب رسول خدا )صلی  اللّٰه   علیه  و علی  آله( و یکی 

از مژده یافتگان به بهشت بود. در روز جمعه ده سال قبل از بعثت پیامبر، در مکه به دنیا آمد. 
علی در شش سالگی به خانٔه پیامبر رفت و زیر نظر پیامبر، پرورش یافت؛ به همین جهت از افکار 
و عقاید و رسوم جاهلی و بت پرستی دور بود و آن را از همان روزگاِر کودکی نمی پسندید. در همان 

١ــ تاریخ طبری، ج 5، ص ١3٤ و البدایة والنهایة، ج 8، ص 2١8.
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روزهای اول بعثت، با تمام وجود اسالم را پذیرفت. او به خاطر هوش و ذکاوت زیاد از همان سنین 
پایین درک عمیقی از اسالم پیدا کرد. 

در اکثر غزوات رسول خدا شرکت کرد. در برنامٔه اخاء1 با وجود اینکه علی خود مهاجر بود 
اما پیامبر او را به برادری برگزید. بعدها پیامبر دختر محبوبش فاطمه )رضی  اللّٰه   عنها( را به ازدواج او 
درآورد. ساده زندگی می کرد و غذای ساده می خورد، اما با این وجود جسمی قوی و نیرومند داشت. تا 
آن اندازه اهل مرّوت بود که در جنگ به یارانش می فرمود: »اگر آنها گریختند، فراریان  و زخمی هایشان 

را نکشید و آبرویشان را لکه دار ننمایید«.
در حّق قاتلش فرمود: »به این مرد که اکنون در بند شماست از همان غذا و شیری بدهید که من 
از آن می خورم، اگر ماندم خودم در حق او تصمیم می گیرم و اگر از دنیا رفتم، فقط با یک ضربه او را 

قصاص کنید.«
را  )ابن َعبِدَوّد(  عرب  مشرک  مشهور  و  نامی  پهلوان  خندق  جنگ  در  بود  جوان  که  درحالی 

شجاعانه از پای درآورد.
با کودکان از سِر محبت همبازی می شد، با جوانان دوست بود و افراد مسن را بسیار احترام 
می گرفت و با گشاده رویی و خوش قلبی و خوش زبانی با آنها معاشرت می کرد. دلسوز یتیمان و فقیران 

بود. به شدت از دنیا پرستی گریزان بود و در میان مردم از لحاظ ظاهری فردی همانند آنان بود.
امیرالمؤمنین علی مرتضی )کرم اللّٰه  وجهه( پس از شهادت عثمان ذو النورین )رضی  اللّٰه   عنه( در 
روز شنبه 19 ذی الحجٔه سال سی وپنجم هجری مردم با او بیعت کردند و ایشان به خالفت رسید. با تمام 
مشکالت، او کار ترویج و تعلیم دین را از طرفی و حکومت داری را از طرف دیگر، با جدیّت پی گیری 

می کرد و در عین حال در پرورش روحی خود همیشه پیشرو و پیشتاز بود.
 سرانجام امیرالمؤمنین علی مرتضی)رضی  اللّٰه   عنه( در سحرگاه روز جمعه هفدهم ماه رمضان 
سال چهلم هجری در سن شصت و سه سالگی بعد از چهار سال و نه ماه خالفت پر از عدالت و مروت 
به دنبال توطئه ای جاهالنه توسط فردی بی مروت، زخمی هولناک خورد و پس از دو روز به شهادت 

رسید.
از مشهورترین فضایل امیرالمؤمنین علی )رضی اللّٰه  عنه( می توان به این موارد اشاره کرد.

1ــ یاوری پیامبر از همان ابتدای کودکی تا آخر عمر؛
برگرداندن  و  بی باک  فدایی  یک  به عنوان  دشمن   حمله  هنگام  به  پیامبر  بستر  در  خوابیدن  2ــ 

١ــ اخاء کار بی نظیر پیامبر در مدینه بود که در آن افراد مهاجر و انصار را دو به دو با هم برادر اعالم کرد.
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امانات پیامبر به صاحبانشان پس از هجرت رسول اللّٰه؛
3ــ شرکت در اکثر قریب به اتفاق غزوات پیامبر از جمله حساس ترین آنها، یعنی غزوه های بدر، 

احد، خیبر و… و جانفشانی و دفاع از اسالم در مقاطع مختلف؛
4ــ مشاورت و کمک به خلفای پیش از خود، با خیرخواهی و دلسوزی؛

5ــ کتابت وحی و نوشتن قرآن کریم؛
6ــ به عهده گرفتن مأموریت ابالغ و اعالن برائت و قطع رابطه با مشرکان در سال پنجم هجری؛

7ــ ترویج مفاهیم دینی خصوصاً توحید و اخالق و تفسیر آیات قرآن و سنت نبوی؛
8ــ جانبداری از عثمان ذو النورین در ماجرای شورش افراد فرصت طلب و بی منطق؛

9ــ به عهده گرفتن کار غسل رسول خدا  )صلی  اللّٰه  علیه  و علی  آله( پس از رحلت آن پیامبر رحمت.

امیرالمؤمنین حسن بن علی )رضیاهلل  عنهما(
علی بن  امیرالمؤمنین  پسر  او  است.  مجتبی  لقبش  و  ابومحمد  کنیه اش  و  حسن  مبارکش  نام 
ابی طالب )رضی اللّٰه  عنه( و فاطمٔه زهرا )رضی اللّٰه  عنها( دختر محبوب رسول   خدا )صلی اللّٰه  علیه وعلی آله( 
نمود  نیمٔه رمضان سال سوم هجری در مدینٔه منوره متولد شد. وقتی که رسول اللّٰه  وفات  است. در 

امیرالمؤمنین حسن هفت سال سن داشت؛ لذا در غزوات رسول اللّٰه  شرکت نکرده است.
رسول اللّٰه  )صلی اللّٰه  علیه وعلی آله( او را بسیار دوست داشت و او را نوازش فرموده و می بوسید و 
با او بازی می کرد. گاهی که پیامبر نماز می خواند، حسن بر پشت پدر بزرگش سوار می شد و وی سجده 
را طوالنی می کرد. و گاهی هم او را با خود باالی منبر می برد.1از جهت شکل و قیافه شبیه ترین فرد به 
رسول اللّٰه  بود. امیرالمؤمنین  علی بن ابی طالب)رضی اللّٰه  عنه( او را بسیار دوست داشت و چون حسن 
استعداد خوبی برای سخنوری داشت، وی را تشویق می کرد که برای مردم حرف بزند و خود برای 

شنیدن سخنرانی های مفصل و زیبای پسرش می نشست و به آن گوش می داد.2
بر همگان چیره  اما هر وقت سخن می گفت  بود،  اوقات ساکت و خاموش  اکثر  حسن مجتبی 
می شد، گر چه در جمع حاضر می شد، اما در امور دیگران دخالت نمی کرد، ولی اگر کسی به او مراجعه 

می کرد وی مسائلش را برایش کامالً توضیح می داد.3

١ــ البدایة والنهایة، ج 8، ص 33.
2ــ همان منبع، ص 37.
3ــ همان منبع، ص 39.
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بسیار اهل بخشش بود، در زندگی سه بار، دارایی خود را در راه خدا انفاق کرد، بیست و پنج 
بار پیاده به حج بیت اللّٰه  رفت. به خاطر این ویژگی ها در میان صحابه محبوبیت فراوانی داشت.

به نماز توجه بسیاری داشت و با فروتنی بسیار آن را به جا می آورد، اخالقی نیکو داشت و همگان 
را احترام می گرفت. بسیار باهوش بود و سنجیده سخن می گفت، فقرا را دوست داشت و دوستیش 
به آنها، نشان می داد. روزی از میان یکی از باغ های مدینه عبور می کرد، غالمی حبشی  با کمک  را 
را دید که نانی در دست دارد، تکه ای از نان را خودش می خورد و تکه ای را به سگش می داد، حسن 
از او پرسید: چرا سهم خودت را با سهم سگت مساوی کردی و خودت بیشتر نخوردی؟ وی جواب 
داد: »وقتی به چشمان سگم نگاه کردم خجالت کشیدم که سهمش را کمتر کنم.« حسن )رضی اللّٰه  عنه( 
گفت: »تو غالم چه کسی هستی؟« گفت: غالم فردی به نام ابان. حسن گفت تو را به خدا سوگند تا من 
برمی گردم همین جا بمان، این را گفت و پیش ابان رفت، غالم و باغ را خرید و سپس نزد غالم برگشت 
و به او گفت: تو و باغ را خریدم، ترا آزاد می کنم و این باغ را به خاطر رضای خدا به تو می بخشم«.1 
آن بزرگوار در واپسین لحظات عمرش به برادر بزرگوارش حسین بن علی)رضی اللّٰه  عنهما( گفت »بارها 
مرا مسموم کرده اند، ولی این بار از هر بار دیگر مسمومیتم شدیدتر است«2  حسن مجتبی سرانجام بعد 

از عمری پر از احسان و نیکوکاری، در سال پنجاه هجری در اثر زهر سم از دنیا رفت. 
تشییع جنازه آن بزرگوار با حضور اکثریت صحابه برگزار شد و بدن مطهرش در قبرستان بقیع 

دفن گردید.

فعالیت کالسی

با مراجعه به قرآن و سنت متوجه می شویم که برخی از وقایع تاریخ اسالم ، در میان 
صحابه از ارزش و منزلت مخصوصی برخوردار بوده است و اصحابی که در آن وقایع نقشی 
کتاب های  به  مراجعه  با  بوده اند،  برخوردار  بیشتری  احترام  از  داشته اند،  مهم  و  اساسی 
تاریخ اسالم و کمک گرفتن از دبیر محترم و افراد آگاه، یکی از آنها را انتخاب کرده و در 

موردش تحقیق کنید و پس از مطالعه، آن را در کالس به بحث و گفت وگو بگذارید.

١ــ تهذیب تاریخ دمشق الکبیر، ج ٤، ص 2١٧.
2ــ البدایة والنهایة، ج 8، ص 19.
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خودت را امتحان کن.
1ــ با مطالعٔه زندگی خلفای راشدین می بینیم در بین آنها مشترکاتی وجود داشته است، ضمن 

مطالعه مجدد درس، چهار وجه مشترک آنها را پیدا کنید و نام ببرید.
2ــ چرا ابوبکر صدیق و عمر فاروق )رضی  اللّٰه   عنهما ( را شیخین و عثمان ذو النورین و علی 

مرتضی)رضی  اللّٰه   عنهما( را صهرین می نامند؟



36

درس یازدهم

حکومت اسالمی و رهبری دینی1

١ــ جایگزین صفحات 63، الی65)ابتدای» بیدارگر قرن«(
2ــ سورٔه بقره، آیٔه 2١6.
3ــ سورٔه اعراف، آیٔه 3.

٤ــ سورٔه حشر، آیٔه ٧، سورٔه نساء، آیٔه 6٤.
5ــ سورٔه احزاب، آیٔه 63.

تمامی  و  آفریده  را  انسان  از جمله  و  تمام موجودات  که خداوند  می یابیم  در  قرآن  به  نگاهی  با 
نعمت های موجود در زمین را برای بشر خلق کرده است. خداوند مالک و تدبیرکنندٔه امور مخلوقات 

است. حاکمیت کل جهان از آن اوست و او حاکم و فرمانروای حقیقی انسان هاست. 
درست  را  بشر  می تواند  او  فقط  است  حقایق  تمامی  به  عالم  خداوند  چون  می فرماید:  قرآن 
یا سایر انسان ها، در امور  راهنمایی کند.2 قرآن اعالم می دارد پیروی کردن از خواسته های فردی و 

زندگی صحیح نیست و همٔه افراد وظیفه دارند از قوانین خداوند اطاعت کنند.

بِّکمَُْولَتَتَِّبُعوْاِمنُدونِِهَأْولَِیاءَ.3 اتَِّبُعوْاَماُأنِزَلإِلَیْکُممِّنرَّ

آنچهراازپروردگارتانبهشمافروفرستادهشدهپیروىکنید،وازسرپرستانى
جزاوپیروىمکنید.

راه رسیدن به قوانین خدایی پیامبر است، او احکام خدا را به انسان ها ابالغ می کند. پیامبر نمایندٔه 
خداست و اطاعت از پیامبر در واقع اطاعت از خداست4. بهترین قانونی که بشر می تواند به آن دست 

یابد، قانون الهی است5.مثالً وقتی خداوند در مورد پیامبری مانند داود سخن می گوید، می فرماید:
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 بنابراین شکل درست حکومت، فقط این است که انسان حاکمیت خدا، پیامبرش 
وأولی  االمر )جانشینان( را بپذیرد و بر اساس قانون الهی جانشین خدا در حاکمیت را 

انتخاب کند. 
در واقع بر اساس آیه 

وُه  ُسوَل َو ُأوِلی اْلَْمِر ِمنْکُْم فَِإْن تَناَزْعُتْم فی  َشیْ ٍء فَُردُّ َُّها الَّذیَن آَمنُوا َأطیُعوا اللََّه َو َأطیُعوا الرَّ یا َأی
ُسوَل إِْن کُنُْتْم تُؤِْمنُوَن ِباللَِّه َو الَْیْوِم اآْلِخِر ذِلَک َخْیٌر َو َأْحَسُن تَأْویالً 2 إِلَى اللَِّه َو الرَّ

اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید 
پس هر گاه در امرى اختالف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به  خدا و پیامبر 

عرضه بدارید، این بهتر و نیک فرجام تر است.
حکومت دینی،  به نمایندگی از خداوند دستورات او را در زمین اجرا می کند.

ویژگی های حکومت دینی
حکومت دینی با توجه به آیات قرآنی و سّنت نبوی ویژگی هایی دارد که مهم ترین آنها را این گونه 

می توان نام برد: 
1ــ حاکم، در اداره جامعه مطیع فرمان خداوند است.

2ــ حکومت دینی در امور اساسی و بسیار مهم با مردم مشورت می کند.3
3ــ تا وقتی که حکومت در مسیر الهی حرکت کند، مردم با او همکاری می کنند و از دستوراتش 

اطاعت می نمایند.
4ــ دولت مردان حکومت اسالمی باید به قوانین اسالم  باور داشته باشند؛ زیرا مسئولیت ادارٔه 

١ـ سوره ص، آیٔه 26 
2ــ سورٔه نساء، آیٔه 59.

3ـ سورٔه شوری، آیٔه 38.

... یا داُوُد انا َجعلناَک خلیفًة فی االرِض فَاْحکُْم بینَ النّٰاِس ِبالحّق.ِ
حق،  اساس  بر  مردم  بین  در  بنابراین  کردیم،  خلیفه  زمین  در  ترا  ما  داود!  ای 

حکومت و داوری کن....1



38

یک نظام اسالمی نباید به عهدهٔ کسانی باشد که با اساس اسالم مخالف اند. 

اهداف اصلی و اساسی حکومت اسالمی
حکومت اسالمی دو هدف مهم دارد و پیوسته می کوشد که آنها را عملی کند: 

1ــ ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی انسان ها؛1
2ــ استفاده از امکانات مادی و حکومتی برای فراگیر شدن واقعی عبادت خدا در جامعه در 

جنبه های فردی )مثل نماز( و جنبه های اجتماعی و اقتصادی )مثل زکات(؛
در حکومت اسالمی جان، مال و آبروی مردم و زندگی شخصی آنها در امان است و آنها حّق 
به صورتی  البته  دارند؛  را  اجتماعات  برقراری  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اعتراض  علیه ستم، 

صحیح و دور از آشوب و پرهیز از مزاحمت دیگران. 
حکومت موظف است در بین مردم عادالنه رفتار کند و از تبعیض، دوری نماید.2 دین و مذهب 
آنها آزاد است؛3 و کسی حق توهین کردن و آزردن آنها را ندارد.4 هیچ نوع اقدامی علیه کسی بدون 

مدرک و خارج از روش های انصاف و معروف و نیکی، انجام نمی گیرد.5 

حقوق حکومت بر مردم
حکومت اسالمی در مقابل تأمین نیازهای مادی و معنوی مردم و اجرای عدالت، حق دارد از 

مردم این انتظارات را داشته باشد:
1ــ از حکومت اطاعت کنند. 

2ــ نظم و امنیت را رعایت کرده و  آن  را بر هم نزنند.
3ــ در کارهای خیر با حکومت دست تعاون داده و همکاری کنند.

زیر سایه عدالت اجتماعی و حکومت اسالمی کار هدایت و رهبری زندگی فردی و خانوادگی 
مردم را عالمان دین و دانایان به عهده می گیرند. علما و دانایانی که مردم از آنها پیروی می کنند، در کنار 

١ــ سورٔه حدید، آیٔه 25.

2ــ سورٔه قصص، آیٔه ٤.

3ــ سورٔه بقره، آیٔه 256.
٤ــ سورٔه انعام، آیٔه ١٠8.
5ــ سورٔه حجرات، آیٔه 6.
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به راه خدا دعوت می کنند. در سایٔه حکومتی خدایی و  فهم قرآن و سنت و... مردم را  مخلصانه، 
در پرتو رهبری عالمان اهل عمل، مردم دنیایی پر از صلح و صفا و امنیت و رفاه خواهند داشت و از 

امکانات دنیوی استفاده کرده و سعادت ابدی را برای خود، فراهم می کنند. 

خودت را امتحان کن.
1ــ چرا انسان نمی تواند با پیروی کردن از خواسته های شخصی و یا نظرات دیگر انسان ها، راه 

سعادت را پیدا کند؟
2ــ اساسی ترین وظیفٔه حکومت اسالمی چیست؟

3ــ سه ویژگی از ویژگی های امام خمینی )ره( را بیان کنید.
4ــ پس از رحلت امام خمینی )ره( چگونه رهبری جامعه به عهده مقام معظم رهبری قرار 

داده شد؟
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